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Protokoll
Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2015-06-29
Närvarande: Rolf Svanberg, Kent Sundberg, Lisbeth Lind Svanberg, Håkan Nilsson och
Helena Selberg.
§ 1.

Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och inledde det med att hälsa de närvarande välkomna.
§ 2.

Val av justeringsman och mötessekreterare

Helena Selberg valdes att, jämte ordförande, justera mötesprotokollet.
§ 3.

Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2015-05-18 upplästes, justerades och beslöts läggas till
handlingarna.
§ 4.

Ordförandes orientering

Ordförande orienterade om att han fått svar på ansökan hos Allmänna arvsfonden om
stöd för handikappanpassning. Ansökan avslogs med motiveringen att sådan åtgärd
ligger inom föreningens normala verksamhet. Ordförande meddelade att han kommer
att kontakta en handikapporganisation för att få stöd till en förnyad ansökan.
Därefter tackade han för de insatser som gjordes av de som var med i arrangerandet av
nationaldagsfirandet. Han framförde att föreningen har fått mycket beröm för den
tillställningen.
Ordförande orienterade även om att Svenska Hembygdsförbundet kommer att fira
100-årsjubileum i Stockholm 2016-07-27--07 28.
§ 5.

Kassörens orientering

Kassören orienterade om att nationaldagsfirandet och loppis gett ett bra resultat.
Hon orienterade även om att det är besvärligt att sätta in kontanter på banken. Det
gäller i första hand mynt.
Mötet konstaterade här att vi bör vara mer noggranna i att ta betalt för besök i museet.
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Hembygdsgården

Kassören orienterade om att Älvsby Kök ej återkommit angående ombyggnation av
köket trots påstötningar. Mötet beslöt att föreningen ska kontakta annan aktör.
Ordförande meddelade att huvuddelen av hans dokumentation av museiföremålen är
klar. Då konstaterades att Håkan Nilsson har ett ganska omfattande arbete i att
komplettera med en motsvarande bildsamling.
Ordförande åtog sig att undersöka möjligheterna att anskaffa takplåt till utbyggnaden
av skärmtaket.
Mötet konstaterade att Stefan Svanberg skänkt en ”sålåda” samt att Lennart Selberg
skänkt en stickmaskin till föreningen.
Mötet konstaterade att föreningen behöver hyra in någon som klipper gräsmatta runt
Hembygdsgården. Ordförande åtog sig att i första hand kontakta Råek om detta.
§ 7.

Aktiviteter

Mötet konstaterade att föreningen fyller 20 år detta år. Mötet beslöt att det ska firas
med en höstmiddag 15-10-10 kl 17.00. Då ska bland annat representanter för andra
hembygdsföreningar och Bodens kommun inbjudas att delta.
Mötet beslöt att föreningen ska servera palt 15-07-29 kl 14.00-18.00.
§ 8.

Övriga frågor

Lisbeth Lind Svanberg orienterade om att Agrocenter nu placerat ut 11 ungdjur i hagen
i Sörbyn och att hon tittat till dem vid ett par tillfällen.
Hon meddelade även att gården är uthyrd kommande helg. Det innebär att
loppisföremålen måste ställas undan, vilket är ett ganska tidskrävande arbete.
§ 9.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 15-08-11 med start kl 18.00.
Håkan Nilsson
Sekreterare
Justeras
Rolf Svanberg
Ordförande

Helena Selberg
Ledamot

